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MUKAVIA
LUKUHETKIÄ!

Kase Yrityspalvelu tiedottaa:
Koulutettu hieroja

Anne Taipale
Jaakontie 5 as. 2
69950 PERHO
Ajanvaraus: 050 5375004
anne.taipale@pp1.inet. i
Palvelut: arkisin alkaen klo 15:00
sekä viikonloppuisin. Sopimuksen
mukaan myös asiakkaan kotona.
Y-tunnus: 2562194-6

Seuraava Perholainen
ilmestyy viikolla 47.
Julkaisija: Perhon kunta, Kunnanvirasto
Toimitus: Tarja Sillanpää, 040 589 3696
tai perho@perho.com
Taitto: Johanna Kantanen
Aineiston lähetys: osoitteeseen johanna@nettitiimi.fi, vähintään viikko ennen
seuraavan julkaisuviikon maanantaita.
Painopaikka: Painolampi Ky

TEHOSTETTU PALVELUASUǧ
MINEN VASTA TOISSIJAINEN
VAIHTOEHTO
Kotihoito on ensisijainen hoitomuoto
uuden ”Vanhuspalvelulain” mukaan.
Tehostettu (ympärivuorokautinen)
palveluasuminen tarkoittaa, että
ikääntynyt ihminen ei kykene asumaan kotonaan palvelujen turvin,
vaan hän jää pysyvästi asumaan palvelukeskukseen. Perhossa Palvelukeskus
Jalmiinassa on paikkoja 35:lle tehostetun palveluasumisen asukkaalle sekä
6:lle intervalli-/tilapäisasiakkaalle.
Palveluasumiseen pääseminen
arvioidaan JYTAN peruspalvelulautakunnan hyväksymien kriteerien mukaan, jotka ovat olleet voimassa 2009
vuoden alusta alkaen kaikissa JYTAkunnissa. Tehostetun palveluasumisen
paikan saadakseen tulee tietyt kriteerit täyttyä. Tehostettuun palveluasumiseen pääsemiseksi hakijan toimintakyvyn on pitänyt laskea niin paljon,
ettei hän enää palvelujen turvinkaan
kykene huolehtimaan itsestään eikä
siten asumaan turvallisesti kotona.
Paikkaa hakevan toimintakyky arvioidaan sitä varten laaditulla arviointimenetelmällä, tarvittaessa käytössä
on useampia mittareita. Tavoitteena
on, että mahdollisimman moni ihminen saa asua kotona niin kauan kuin
mahdollista.
Tehostetussa palveluasumisessa asukas maksaa vuokraa omasta
huoneestaan ja saa kalustaa huoneensa haluamallaan tavalla. Asukas
maksaa myöskin hoidosta ja ruoasta.
Palveluasumisen maksut koostuvat
huonevuokrasta, ateriapaketista, perusmaksusta sekä hoitomaksusta, joka
määräytyy kullekin asukkaalle heidän

PERHON KUNTA | PL 20 69951 Perho |

tulojensa mukaan.
Palveluasumisen intervalli-/tilapäishoito tarkoittaa lyhytaikaista hoitoa eri palvelukeskuksissa. Perhossa
se tarkoittaa Jalmiinakotia. Intervallijaksoja käytetään lähinnä omaishoidon
vapaiden turvaamiseksi, sairaalasta/
terveyskeskuksista kotiutumisen
välilaskupaikkana sekä ikäihmisten
hoidon tarpeen arviointiin. Intervallijaksolle asiakas tuo tullessaan mm.
omat lääkkeet, vaipat yms. Intervallijaksot sovitaan aina etukäteen ja
tapauskohtaisesti.
Reetta Hjelm,
Kotihoidon ja asumisen tukemisen
palvelujohtaja
Mari Hämäläinen,
Palvelukeskus Jalmiinan
osastonhoitaja

Poliisin
lupapalvelut on
lopetettu
Perhossa 1.9.2013
Lupa-asioissa ota yhteys
puh. 07187 40291
Lisätietoja:
www.poliisi.fi/keskipohjanmaa

perho@perho.com | www.perho.com
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VAPAA-AIKATOIMI TIEDOTTAA
KUNTOSALIVUOROT 2013ȃ2014
Päätetty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 29.8.2013.
Arkipäivisin klo 8–16 kuntosali on pääsääntöisesti koulun käytettävissä.
Arki-iltoina klo 16–22 on käytössä yleiset vuorot, jolloin
kaikki kuntosalikortin lunastaneet voivat vapaasti käydä
salilla. Poikkeuksena maanantai-ilta, joka on tarkoitettu
ainoastaan naisille.
Viikonloppuisin kuntosali on avoinna klo 8–20 ja
käytössä on yleiset vuorot, paitsi lauantai klo 15–16 on
varattu.
Kuntosalikortin voi lunastaa virka-aikaan vapaa-aikatoimistosta. Normaalihinta on 80€. Alle 18-vuotiailta,
opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 40€.

5-vuotiaiden
yhteissynttäritt
lauantaina 23.11.2013
klo 11 - 13 NUOPPARILLA

Tervetuloa kaikki 5 vuotta
tänä vuonna täyttävät!
Pientä ohjelmaa, kakku- ja
mehutarjoilu

Kuntosalikortti on oltava aina
mukana kuntosalilla käydessä!
Lisätietoja: 0405289971, nuoriso-kulttuurisihteeri.

järj. MLL:n Perhon osasto
ja Perhon kunta

SEUROJENTALON KÄYTTÖVUOROT 2013ǧ2014
MAANANTAI
17.00–18.00 Merja Honkonen-Pohjonen (kahvakuula)
18.00–20.00 Pesismiehet
TIISTAI
18.30–20.00 Outi Humalajoki
20.00–22.00 Hannu Mäkelä

12.12. Antti Ahopellon
Joulukonsertti
Perhonsalissa klo 19

KESKIVIIKKO
18.00–20.00 Maaseutuopisto Perho /oppilaskunta
TORSTAI
18.30–19.30 Zumbafun
19.30–21.00 Maaseutuopisto Perho /oppilaskunta
PERJANTAI
17.00–18.00 Merja Honkonen-Pohjonen
18.00–20.00 Pesismiehet

Järjestöt huomio!
Tulossa on järjestöjen
teemapäivä, josta annetaan
lisätietoja myöhemmin.

LAUANTAI
SUNNUNTAI
19.00–21.00 Jani Huopana Oy
Lisätietoja: 0405289971, nuoriso-kulttuurisihteeri.

Kuntosalille on VAIHDETTU SÄHKÖLUKKO,
käyttäjät eivät enää tarvitse omaa avainta.
Palauttakaa avaimet vapaa-aikatoimistoon lokakuun aikana. Palautettaessa ilmoitettava,
kenen nimellä avain on ollut! Kiitos!

Kaipaatko liikuntavälineitä tai kenkiä?
Emme vielä heittäneet pois hyviä koulujen saleihin
unohtuneita liikuntavaatteita ja -kenkiä.
Tämä on viimeinen kuulutus - syysloman jälkeen
pussukat viedään UFF:n keräykseen, ellei niille ole
löytynyt omistajaa.
Rehtori ja siivoustiimi
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KOULUJEN KERHOTOIMINTA
Koululainen! Vielä ehdit harrastamaan, tässä kouluilla
alkavat kerhot. Lisätietoa opettajilta.
KIRKONKYLÄN KERHOT
MAANANTAI
13-15
Kokkikerho 3-4 / Kotitalousluokka
16.30-18.00 Liikuntakerho 5-6 / Urheilukenttä tai uusi
tai vanha sali.
TIISTAI
15-16.30

Kokkikerho 5-6 / Kotitalousluokka

KESKIVIIKKO
16.30-18.00 Liikuntakerho 3-4 / Urheilukenttä tai uusi
tai vanha sali
TORSTAI
13.15-14.45 Bändikerho 5-6 / Alakoulun musiikkiluokka
13.15-14.00 Kitarakerho 3-4-5 / Englannin luokka
MÖTTÖSEN KERHOT
MAANANTAI
13-14.30
Liikuntakerho 6.lk tytöt / Liikuntasali
15-19
Pianopiiri / Ruokasali
16-17.30
KaMu (kansanmusiikki)-kerho / Luokka
TIISTAI
16-17.30

Liikuntakerho 3.-6.lk tytöt / Liikuntasali

KOULUKESKUKSEN LIIKUNTASALIEN KÄYTTÖVUOROT
lv. 2013 - 2014 ajalle 2.9.2013 - 31.8.2014
UUSI SALI/OVI L2
MAANANTAI
9 - 16
Koulut
16 - 17.30 Lukion oppilaskunta/Linda Jylhä
18 - 20
Naislentopalloilijat/Pia Salm
20 - 21.30 Maaseutuopisto/ Tapani Humalajoki
TIISTAI
9 - 16
15 - 16.30
18 - 19.30
20 -21.30

Koulut
Kerhovaraus/Keskuskoulu
Salibandy/Jani Liukko
Maaseutuopisto/ Tapani Humalajoki

KESKIVIIKKO
9 - 16
Koulut
16.30 - 18 Kerhovaraus/Kirkonkylän koulu
18 - 20
OAJ/Pasi Kanniainen
20 - 21.30 Palomiesyhdistys/Pekka Riihimäki
TORSTAI
9 - 16
Koulut
18 - 19
Terveyskeskus, mamajumppa/Heidi Nummela
19 - 21
Sulkapallo, salibandy/Mikko Siironen
PERJANTAI
9 - 15
Koulut
18 - 20
Perhon Kiri/Arsinaattorit/Anu Huopana

KESKIVIIKKO
15.30-17
4H-kerho / Liikuntasali
TORSTAI
13.15-16

Srk:n päiväkerho / Liikuntasali ja luokka

PERJANTAI
13-14.30

Liikuntakerho 3.-6.lk pojat / Liikuntasali

OKSAKOSKEN KERHOT
MAANANTAI
13.00
Pianopiiri alk / Luokka
17.30-18.30 Kokkikerho 1-3 lk / Luokka ja keittiö
18.30-20.00 Kokkikerho 4-6 lk / Luokka ja keittiö
TIISTAI
10.00-13.00
13.30-15.00
17-18
18-19

Srk:n pienten kerho / Luokka
Srk:n varh.nuorten kerho / Luokka
4H-liikuntakerho esik-3lk / Sali
4H-liikuntakerho 4-6 lk / Sali

TORSTAI
16.00-17.00 4H-Monitoimikerho / Luokka ja sali
YLÄKOULUN KERHOT
Liikuntakerho tiistaisin
Helmityökerho, aika tarkentuu myöhemmin
Tukioppilaskerho

LAUANTAI
13 - 15
Salibandy/Petteri Poikola
15 - 17
Iloiset Lentopalloilijat/Sakari Vainionpää
17 - 19
Lentopallomiehet/Karel Säre
SUNNUNTAI - ei kiinteitä vuoroja
VANHA SALI/ OVI K2
MAANANTAI
9 - 11
Koulu
11-13
Alkula/eskarit
16.30 - 18 Kerhovaraus/Kirkonkylän koulu, Anna
Kirvesmäki
TIISTAI
9 - 13
Alkula
17.30 - 19 Kansalaisopisto, astangajooga/Kai Heikkilä
19 - 20.30 Kansalaisopisto, yinjooga/Kai Heikkilä
KESKIVIIKKO
9 - 13
Alkula
16.30 - 18 Kerhovaraus/Kirkonkylän koulu, Anna
Kirvesmäki
TORSTAI
9 - 11
Päivähoito
11 - 13
Kirkonkylän koulu 3 - 4 LK.
PERJANTAI
9 - 11 Rinteen luokka
12 - 14 Toimintakeskus/ Niina Anttila
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MÖTTÖSEN KOULUTILOJEN KÄYTTÖVUOROT
MAANANTAI
13-14.30 Manninen Hilkka / 6.lk tytöt
16-18
Lakanen Olavi / Perhon kiri/nuoret hiiht.
18-20
Humalajoki Samuli / ON-Rakenne
20-21
Humalajoki Jussi / Möttösen maamiesse.
21-22
Liukko Jonna / liikunta
TIISTAI
16-17.30 Jylhä Linda / 3.-6.lk tyttöjen liikuntakerho
17.30-19 Vasalampi Marjo / Mö kouluhlökunnan
tykyliikunta.
19.30-21 Salmela Sanna / liikunta
21-22
Sivula Jarkko / liikunta
KESKIVIIKKO
15.30-17 Essi K. & Roosa J. / 4H-kerho
17-19
Pannula Markku / Jetta-Talo & Jet-Puu liikunta
19-20
Hussi Mirja / Perhon naisvoimistelijat
20-22
Mäkelä Else / lentopallo
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TORSTAI
15-16
Girsen Aila / Perhon srk päiväkerho
17.30-19.30 Mäkinen Kaarina / naisten lentopallo
19.30-21.30 Kotilainen Heikki / miesten lentopallo
PERJANTAI
13.00-14.30 Kanniainen Pasi / 3.-6.lk poikien liikuntakerho
16-18
Humalajoki Samuli / liikunta
18-19
Humalajoki Kirsi / liikunta
LAUANTAI
12-14
Jylhä Heli / liikunta
14-15
Vasalampi Marjo / liikunta
15-16.30 Mäkinen Kaarina / liikunta
16.30-18 Peteri Johanna / liikunta
SUNNUNTAI
19-20
Huttunen Elina / liikunta
Uuden koulun uusissa tiloissa on hyvä harrastaa!

KAIKKIEN PERHOLAISTEN
VANHEMPIEN JA HUOLTAJIEN ILTA
keskiviikkona 9.10.2013 klo 18 alkaen
Perhonsali, koulukeskus
Aiheena PERHEEN HYVINVOINTI, illan teemaan
johdattelee klo 19 psykologi, perheterapeutti Saara
Kinnunen Vaasasta
Järjestäjinä Perhon kunta, kasvatus- ja opetustoimi,
sosiaalitoimi, nuorisotoimi, vanhempainyhdistys
TUKEVAT, MLL sekä Perhon seurakunnan Terveyshanke. Kahvitarjoilu klo 18 - 19.

Tervetuloa kaikki kiinnostuneet!
Koululla on myös Lapsiparkki 1 €/lapsi, sis. mehutarjoilun ja materiaalin; järj. MLL ja tukioppilaat
TUKEVIEN arpoja myynnissä.

Kirjasto Perholinna tiedottaa:

Tarjolla runsaasti syksyn uutuuskirjoja!

7.10. – 1.11. Omaishoitajien Voimauttavan
valokuvan näyttely

Syksyn aukioloajat:
ma 10-16
to 13-20
ti 13-19
pe 13-19
ke 10-16
su 12-15

Asiakkaitten omien kirjojen vaihtopiste:
Tuo tullessas – vie mennessäs!
Satutunnit
keskiviikko 9.10., 6.11. ja 4.12.

Tervetuloa kirjastoon!
www.arena.jarvinet.fi
puh. 040 684 2867
perhon.kunnankirjasto@perho.com
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VAPAAǧAIKALAUTAKUNNAN AVUSTUKSET
Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen avustukset
29.10.2012-30.10.2013 tapahtuneesta toiminnasta haettavana 31.10.2012 mennessä.
LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET
1. Ohjaustapahtuma-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille ym. yhdistyksille joukkueurheilumuodossa ja
ryhmäliikunnassa ja muussa urheilussa max. 3x/ryhmä/
viikko. Ohjaaja edellytetään kaikkiin ohjaustapahtumiin.
Liikutettavien määrä otetaan huomioon seuraavasti:
3-5+ohjaaja 5€
6-10+ohjaaja 10€
11-20+ohjaaja 20€
21-30+ohjaaja 30€
31-50+ohjaaja 40€
yli 50 50€
Avustuksen saaminen edellyttää toiminnan alkaessa ilmoittamista Perhonjokilaakso-lehdessä tai Perholaisessa.
2. Koulutusavustus rekisteröidyille urheiluseuroille:
valmentaja- ,ohjaaja- ja seuratoimitsijakoulutus, ei matkakuluja. Maksetaan enintään x % tositteiden mukaan
todellisista kuluista.
3. Leiritoiminta-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille: lajileiritoiminta, piirikohtaiset ja valtakunnalliset
suurleirit, ei matkakuluja. Enintään x % todellisista
kuluista tositteita vastaan.
4. Urheilu- ja liikuntatapahtuma–avustus: merkittävien
urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäminen, harkinnanvarainen, ei matkakorvauksia.
- Kansainväliset
- Kansalliset
Suuria massoja liikuttavat tapahtumat esim. Hopeasompa, Sisulisä, jääkiekko- ja palloiluturnaukset, Oravapolku.
Avustusta voidaan hakea ennen suuren urheilutapahtuman järjestämistä. Avustus maksetaan toteutuneiden
kustannusten perusteella tositteita vastaan enintään
lautakunnan etukäteen päättämä summa.
5. Urheilun ja kulttuurin saralla menestyneiden palkitseminen. Vapaa-aikalautakunnalle voi jättää vuoden
loppuun mennessä kirjallisen esityksen siitä, keitä tulisi
palkita.
NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET
1. Kerhotoiminta-avustus nuorisojärjestöille
3-5 henkilöä +ohjaaja 5€
6-10 henk. +ohjaaja 10 €
11-20 henk. +ohjaaja 20 €
21-30 henk. +ohjaaja 30 €
31-50 henk. +ohjaaja 40 €
yli 50 henk. +ohjaaja 50 €
Avustuksen saaminen edellyttää tiedottamista Perhonjokilaaksossa tai Perholaisessa ennen toiminnan alkua.
2. Koulutusavustus nuorisojärjestöille
Ohjaaja- ja toimihenkilökoulutus, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
3. Leiritoiminta-avustus järjestöille
Majoitus- ja ruokailukulut, ei matkakuluja. Enintään x %
todellisista kuluista tositteita vastaan.
4. Projektiavustus järjestöille
Kansainväliset, kansalliset ja paikalliset tapahtumat,

joiden kulut ovat merkittävät, harkinnanvarainen. x %
todellisista kuluista tositteita vastaan. Projekteihin voi
hakea avustusta pitkin vuotta. Avustus maksetaan tositteita vastaan, enintään kuitenkin vapaa-aikalautakunnan
etukäteen määräämä summa. Myös nuorten vapaat toimintaryhmät voivat hakea.
KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET
1. Kerhotoiminta-yhdistyksille
3-5 henkilöä +ohjaaja 5€
6-10 henk. +ohjaaja 10 €
11-20 henk. +ohjaaja 20 €
21-30 henk. +ohjaaja 30 €
31-50 henk. +ohjaaja 40 €
yli 50 henk. +ohjaaja 50 €
2. Koulutusavustus
Ohjaaja-, toimihenkilökoulutusta, ei matkakuluja, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
3. Leiritoiminta
Musiikki-, taide ym. kulttuurileirit, enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.
4. Projektiavustus
Yksittäiset tapahtumat, joiden kulut merkittävät; harkinnanvarainen. Esim. näyttelyt, konsertit, laitteistot,
julkaisutoiminta (kirjallisuus, musiikkituotanto), esiintymismatkat (myös ulkomaille).
Projekteihin voi hakea avustusta pitkin vuotta, myös vapaat toimintaryhmät ja yksityiset taiteenharjoittajat.
Hakemuksia ja lisätietoja vapaa-aikatoimistosta, puh.
0405289971. Hakemuksen liitteeksi toimintakertomus,
toimintasuunnitelma, maksukuitit, tilinpäätöstiedot.
Lisäksi hakemuksen mukaan selvitys yhdistyksiltä siitä
miten toiminnasta on tiedotettu. Lomakkeita löytyy myös
netistä www.kenuti.fi.

TEKNINEN TOIMI TIEDOTTAA
YKSITYISTEIDEN TALVIAURAUS
Kunnanvaltuusto 26.8.2013, § 62 päätti, että mikäli
tiekunta tai yksityistien omistaja haluaa kunnan järjestämän yksityisteiden talviaurauksen, omavastuuosuus
aurauskaudelta 1.10.2013 lukien on seuraava:
Tien pituus
0-99 m
100-199 m
200-499 m
500-999 m
yli 1 km

omavastuu
100 €
150 €
200 €
250 €
300 € + 100 €/alkava km,
kuitenkin enintään 300 €/talous

Mikäli haluatte, että tietä ei aurata ja olette olleet talviaurauksen piirissä edellisellä aurauskaudella, ottakaa
yhteyttä tekniseen toimistoon.
Lisätietoja teknisestä toimistosta, Tanja Kivijärveltä puh.
040 684 2849.
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MAATALOUSTOIMI TIEDOTTAA
LANNOITTEIDEN LEVITYS SYKSYLLÄ
Typpilannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lantaa ei saa levittää 15.10. – 15.4. välisenä aikana. Lantaa
voidaan levittää syksyllä enintään 15.11. asti, jos maa on
sula ja kuiva niin, että valumia vesistöön ei tapahdu eikä
pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Lantaa ei saa levittää
nurmikasvuston pintaan 15.9. jälkeen. Syksyllä levitetty
orgaaninen lannoite (lanta, virtsa, soluneste, puristeneste,
jätevesiliete, maanparannuskomposti) on aina välittömästi,
viimeistään vuorokauden kuluessa, mullattava tai pelto
kynnettävä. Typpilannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin leveydellä typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos pellon kaltevuus
ylittää 2 %.
Karjanlannan pintalevitys on aina kielletty pellolla,
jonka keskimääräinen kaltevuus ylittää 10 %.
Huom! Jos tilalle on valittu ympäristötuen lisätoimenpiteeksi ”lannan levitys kasvukaudella”, on lannan levityksen määräajat ja tavat em. tiukemmat. Lannanlevitys on
sallittua 10.9. asti, jos lohkolle kylvetään syysvilja, syysöljykasvi tai nurmi tai istutetaan monivuotinen puutarhakasvi. Muissa tapauksissa lannanlevitys on sallittu 15.8. asti.
INVESTOINTITUKIEN HAKUAIKA 18.10.2013 SAAKKA
Vuoden viimeinen investointitukien hakuaika on alkanut
2.9.2013 ja päättyy 18.10.2013. Rakentamisinvestointia
tai muuta toimenpidettä ei saa aloittaa eikä muuta sopimusta (mm. urakka- tai tilaussopimus) saa allekirjoittaa
ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus) on antanut hakemuksesta tukipäätöksen.
Maaseutuviraston kotisivuilla www.mavi.fi, ”maaseudun rahoitus” on taulukko, josta tukikohteet ja tukitasot
löytyvät. Tuki haetaan lomakkeella 2314,, joka löytyy
osoitteesta www.suomi.fi. Tiedustelut investointituista
nvestointituista
Ely-keskukseen Soini Kattilakoski puh. 050-312
50-312 8575.
ELÄINTEN HYVINVOINNIN TUEN LOMAKKEISTA
AKKEISTA
Eläinten hyvinvoinnin tuen ehtoihin sitoutuneen
utuneen viljelijän tulee toimittaa jäljennös terveydenhuoltosuunnihuoltosuunnitelmasta,
asta, - sopimuksesta ja terveydenhuoltokäyntien
terveydenhuo
oltokääyntien
asiakirjoista
kirjoista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
maaseutuelinkeinov
virano
omaiselle.
Eläinlääkärin
läinlääkärin kanssa tehtävä terveydenhuoltosopiterveydeenhuo
oltosopimus on jo toimitettu maaseutuelinkeinoviranomaiselle
maaseutuelinkeinov
virano
omaiselle
2.7.2012
2012 mennessä. Uusi sopimus tehdään
tehdäään ja toimitetaan
t
kuntaa,
taa, mikäli esim. sopimuksen tehnyt eläinlääkäri
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14 5 2014
SATOVAHINKOJEN ILMOITTAMINEN
Satovahingoista tulee ilmoittaa maataloustoimistoon
heti, kun vahinko on huomattu. Erityisen tärkeää on

ilmoittaa, jos sato jää korjaamatta poikkeuksellisten
sääolojen takia. Näin menetellen voidaan vahingoista
huolimatta maksaa tuet.
Satovahinkokorvausta voidaan suorittaa hallan, raesateen, kaatosateen, rajuilman, poikkeuksellisten tulvien,
poikkeuksellisen kuivuuden tai muun vastaavan viljelijästä riippumattoman poikkeuksellisen suuren luonnonolojen vaihtelun aiheuttamasta vahingosta. Satovahingosta vähennetään omavastuuosuus, jonka suuruus on 30 %
viljelmän normisadon arvosta. Vaikka satovahingosta ei
tulisikaan maksettavaksi korvausta omavastuuosuuden
vuoksi, vahinkoilmoituksen jättämisellä vältytään seuraamuksilta, jotka aiheutuisivat mahdollisen valvonnan
perusteella.
Vahingoista voi ilmoittaa lomakkeella nro 118. Myös
uusien raivioiden satovahingot on syytä ilmoittaa, vaikka
korvausta voidaan maksaa aikaisintaan kolmantena
satovuotena. Mikäli vahingoista haetaan satovahinkokorvausta, kasvusto tulee jättää peltoon pystyyn arvion tekemistä varten. Satovahinkolomakkeen nro 118 saa maataloustoimistosta tai netistä osoitteesta www.suomi.fi.
MAATILOJEN TIEDOT AJANTASALLE
Mavin tietojärjestelmien uudistuksen yhteydessä maatilojen tiedot päivitetään. Samalla uudistetaan myös Vipupalvelun käyttöoikeudet.
Viljelijät saavat syyskuun lopulla tiedotteen sekä
lomakkeen 455 (Maatilan tietojen ajantasaistus ja valtuutus viljelijätukiasiointiin). Lomake tulee palauttaa
kuntaan 31.10.2013 mennessä. Tällä varmistetaan sujuva
tukihaku ensi keväänä.
Vipun käyttöoikeudet päättyvät kaikilla 31.12.2013.
Lomakkeella 455 voi ensisijaiselle viljelijälle antaa
valtuudet sähköiseen asiointiin. Valtuutettu viljelijä
viljelij saa
oikeuden allekirjoittaa yksin kaikki viljelijätukiasiointiin
viljelijätukiasio
liittyvät paperiasiakirjat sekä asiointioikeudet VipuVipu
palveluun.
Jos ensisijaiselle viljelijälle ei anneta valtuuksia,
valtuuksia maatila voi hakea tukea vain paperilla. Kaikki tilan omistajikomi
si merkityt pääsevät automaattisesti katsomaan maatilan
m
tietoja Vipu-palvelussa. Lisäksi valtuutettu viljelijä voi
antaa Vipu-palvelussa asiointioikeudet myös muille
muill henkilöille esimerkiksi perheenjäsenille, yhtiökumppaneille
yhtiökumppa
tai neuvojalle. Käyttöoikeuksia ei siis jatkossa haeta
haet
maataloustoimistosta.
TAVOITTEELLINEN MAKSUAIKATAULU V. 2013
lokakuu
Ympäristötuen erityistuet 1.erä
lokakuun alku
Lfa:n kansallinen lisäosa
alk
marraskuu
Eläinten hyvinvointituki 1.erä
joulukuu
Tilatuki
Kansalliset kotieläintuet (sonnit,
hevoset, emolehmät, siat)
joulukuun puoliväli
EU:n nautapalkkiot
(sonnit, emolehmät)
joulukuun puoliväli
Lfa:n loppuosa 25 %
joulukuun puoliväli
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MAATALOUDEN KOULUTUSKALENTERI
Keskipohjalaiset viljelijät voivat nyt lukea maatalouden
koulutustapahtumat alueellaan yhdeltä sivulta. FARMI
2020-hankkeessa on kehitetty farmiallakka – sivu, johon
voidaan laittaa maatalouden toimijoiden maakunnallisia
ja alueellisia koulutustilaisuuksia. Tällaisia toimijoita
ovat mm. Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, ProAgria,
FABA, MTK, alueen meijerit, alueen kunnat, maatalouden
tuotantotarvikkeita myyvät yritykset.
Koulutuskalenterin avulla halutaan lisätä koulutustarjonnan suunnitelmallisuutta ja välttää päällekkäisiä
tilaisuuksia. Koulutuksiin tulijoiden on hyvä nähdä
tarjonta yhdestä paikasta ja suunnitella omat aikataulut
hyvissä ajoin. Koulutuskalenteriin voi käydä tutustumassa netissä sivulla www.farmiallaka.fi
Maataloustoimisto

ENNAKKOTIETOA
MIELENTERVEYSVIIKON
OHJELMASTA
VK 47, 17-21.11.13
Teemana hyvä elämä

SUNNUNTAINA 17.11.
KLO 18.30
Kolmen sillan lyhtyvaellus
Koko perheen tapahtuma keskustassa
Perhojoen ”rantabulevardin” varrella.
Lähtö seurakuntatalon pihasta ja vaelluksen jälkeen
Säästötalon ryhmätilassa vohvelikahvit pientä
korvausta vastaan. Omat lyhdyt tai taskulamput
mukaan!

MAANANTANA 18.11. KLO 18.00
Aikuisia etsitään mukaan
parƟotoimintaan Perhossa
ParƟolippukunta Perhon Pilvenveikkojen
toiminnan uudelleen käynnistämisestä kiinnostuneet aikuiset kutsutaan keskusteluƟlaisuuteen Perhon kunnanvirastolle 29.10. klo
18:00. Paikalla parƟokonkareita ja opastajia
lähialueen muista lippukunnista. ParƟo on
koko perheen harrastus ja mukaan tarvitaan
vapaaehtoisia aikuisia suunniƩelemaan lippukunnan toimintaa.
ParƟo tarjoaa elämyksiä aikuisillekin
ParƟo ei ole pelkästään lasten tai nuorten
harrastus, myös aikuisia tarvitaan mukaan.
Koskaan ei ole liian myöhäistä aloiƩaa parƟoharrastusta tai jatkaa sitä. ParƟo on vastavoima
Miks mun pitäis? ja Ei kuulu mulle! -asenteille.
ParƟo on seikkailuja ja elämyksiä. Ne kasvattavat luoƩamusta omiin kykyihin. ParƟossa
jokainen kuuluu ryhmään. Ryhmässä toimiessaan lapsi tai nuori oppii, eƩä kaikkien ei tarvitse osata kaikkea eikä ole olemassa parasta
parƟolaista. Samalla kukin kasvaa kantamaan
vastuunsa. ParƟo on tarkoiteƩu kaikille, joita
kiinnostaa monipuolinen ja luonnonläheinen
toiminta yhdessä toisten kanssa.
Tervetuloa mukaan kehiƩämään
Perhon parƟotoimintaa!
LisäƟetoja Minerva Rannila, p. 040 776 8128

Kaiken kansan sählyä Seurojentalolla
Pelaamista rennolla otteella, tärkeintä liikkumisen
ilo. Ei lasketa pisteitä.

KESKIVIIKKONA 20.11
Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa kouluilla. Lasten oikeuksien päivän ohjelmaa. Tarkentuu
myöhemmin.

TORSTAINA 21.11 KLO 11‐18
Viikon päätapahtuma Perhon keskustassa
• Aloitus K-market Ikiliikun pihassa klo 11, jossa
ohjelmaa. Makkara- ja mehutarjoilua, esitteitä
viikon aiheesta ja työntekijöitä keskustelemassa
• Säästötalon ryhmätilassa pientä käsillä tekemistä ja kuumaa glögiä
• Urheilukentällä mahdollisuus tutustua ja pelata
frisbiegolfia
• Toimintakeskuksella avoimet ovet, myyjäiset ja
kahvitarjoilu
• Kaiken kansan kirppari Seurojentalolla.Saat tulla
myymään ilmaiseksi tavaroita, leivonnaisia ym.
• Nuorten työpajan avoimet ovet ja kahvitarjoilu
Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Seuraa ilmoittelua.
Otetaan yhteyttä paikallisiin yrittäjiin yhteyttä mahdollisuudesta huomioida päivän teema toiminnassaan. Viime vuoden tapaan on mahdollisuus kerätä
osallistumisrasteja ja osallistua arvontoihin. Myös
Maaseutuopistolla, terveyskeskuksessa ja kunnantalolla viikko huomioidaan toiminnassa.
Sunnuntaina 17.11. Perhon kirkossa messun yhteydessä muistetaan itsemurhan tehneitä kynttilöiden
sytyttämisellä.
YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ ELÄMÄÄ PERHOSSA!
Perhon kunta
Viikon suunnittelutyöryhmä
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KUNTOUTUS TIEDOTTAA
Terveyskeskuksen kuntoutuksen ryhmät syksy 2013:
• Ma klo. 9.00 Sydänryhmä
• Ma klo. 12.00 Neurologinen ryhmä
• Ti klo. 10.00 Tasapainokoulu
• Ti klo. 12.00 Miesten kuntosaliryhmä
• Ti klo. 13.00 Naisten kuntosaliryhmä
• Ke klo. 13.00 Allasryhmä 1 (alaraajat)
• Ke klo. 14.00 Allasryhmä 2 (yläraajat, selkä)
• To klo. 18.00 Mamajumppa (raskaana oleville)

Ryhmät kokoontuvat terveyskeskuksen kuntoutuksen
tiloissa, kuntosaliryhmä kokoontuu Vehmassuontien kuntosalilla, allasryhmät Kyyjärven uimahallissa ja Mamajumppa Keskuskoulun uudessa liikuntasalissa.
Ryhmämaksu on 15 €/10x/syksy. Ryhmiä suositellaan henkilöille, joilla on tuki- ja liikuntaelinvaivoja (esim.
tekonivelet, sydän- ja verisuonisairaus, aivohalvaus).
Lisätietoja ja ilmoittautumiset kuntoutukseen puh.
040-8043100.

Ryhmät ovat alkaneet viikolla 38, mutta mukaan mahtuu vielä!

PERHON KUNTATIEDOTE N:O 8/2013 | Julkinen tiedote jaetaan kaikkiin talouksiin | Jaetaan viikolla 41.

